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INFORMATION OM FORTSATT ANVÄNDNING AV
TILLDELADE MEDEL FÖR RUSS PROJEKTET
Bakgrund
Stadsdelsnämnd Maria – Gamla stan tilldelades år 2005 5,3 mnkr i så kallade
”Miltonpengar” för projektet Rehabilitering Utredning och Stöd och Samverkan (RUSS projektet). Av de tilldelade medlen återstår 1 585 tkr. Nedan redovisas förslag till fortsatt
användning av dessa medel.
REDOVISNING AV RUSS - PROJEKTET
RUSS - projektet var ett samverkansprojekt mellan stadsdelsförvaltningarna på
Södermalm och Psykiatrin Södra. Projektet hade som utgångspunkt att klargöra vad
psykiskt sjuka med tung problematik klarar av i sitt boende. Landstinget och kommunen
skapade team som skulle hjälpa till att hitta rätt stödform för de enskilda personerna.
Resultatet av projektet redovisas i bilagan ”Projektsammanfattning hösten 2006 RUSS –
teamet”.
Projektet visade att det fanns ett flertal svårigheter i samarbetet mellan de involverade
personalgrupperna i landstinget och kommunen. Därför blev det endast för 34 psykiskt
funktionshindrade som teamet fick möjlighet att genomföra studier kring vad personen
klarar i sitt boende. Främst skedde det för personer som bor i stadsdelsförvaltningens
kollektiv.
Tyngdpunkten för projektet försköts till att inventera sysselsättning och gruppverksamhet
för psykiskt funktionshindrade samt att kartlägga boenden för målgruppen. Syftet med
dessa insatser var att förbättra överblicken av vilka resurser samt boenden det finns för
psykiskt funktionshindrade på Södermalm. Ett andra syfte var att förbättra informationen
om de olika verksamheterna inom landstinget respektive kommunen och på så vis
förbättra samarbetet, så det skulle gagna de enskilda psykiskt funktionshindrade.
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Därutöver fick RUSS - teamet i uppdrag att kartlägga vilka svårigheter och problem som
fanns i kommunikationen mellan de anställda inom landstinget respektive kommunen.
RUSS - teamet valde att genomföra kartläggningen genom att intervjua 94 medarbetare.
De frågor som ställdes kretsade kring samverkan, ansvarsfördelning och
informationsutbyte.

Fortsatt arbete med RUSS – projektet som
grund
GEMENSAM UTBILDNINGSDAG
I februari genomfördes en gemensam utbildningsdag med personal från Psykiatrin Södra
och stadsdelsförvaltningarna Maria – Gamla stan och Katarina-Sofia med utgångspunkt
från intervjuundersökningen i projektet.
Syftet med dagen var att presentera och informera varandra om de olika verksamheterna,
uppdragen samt de ekonomiska förutsättningar som respektive organisation har och få
igång diskussioner i grupper utifrån sex frågeställningar:
 Hur vill ni tillsammans jobba i framtiden för klientens/patientens bästa?
 Hur kan samarbetet förbättras?
 Nätverksmöten som metod – hur gör vi?
 Gemensamma vårdplaner – hur gör vi?
 Hur ska vi gemensamt arbeta med nyinsjuknade?
 Vad skiljer kontaktperson i landstinget från boendestöd i kommunen?
En utvärdering gjordes i anslutning till den gemensamma dagen och alla som svarade på
enkäten var positiva till att träffas, lära känna varandra och diskutera. Flera efterlyste en
uppföljning av den gemensamma dagen och gemensam utbildning.
I svaren på enkäten fanns flera konkreta förslag på hur man kan samarbeta.
NYTT PROJEKT - GEMENSAMMA VÅRDPLANER M.M.
En huvuduppgift för stadsdelsförvaltningarna är att utveckla system och metoder
tillsammans med psykiatrin för att regelbundet ta reda på målgruppens behov av insatser
från stadsdelsförvaltningarna och psykiatrin.
En metod i detta arbete kan vara att medarbetare inom respektive organisation
tillsammans och i samråd med klienten/patienten tar fram en gemensam vårdplan för den
enskilde. Det innebär också ett sätt att stärka samverkan och arbeta professionellt kring
vård och omsorg för den enskilde psykiskt funktionshindrade.
Förslaget till fortsatt användande av tilldelade projektmedel har arbetats fram i samverkan
mellan enhetschefer inom Psykiatrin Södra och stadsdelsförvaltningarna på Södermalm.
Förslaget innebär att ett projekt formas med följande mål:
 100 % gemensamma(externa) vårdplaner ska uppnås under 2007.
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 Kartläggning av målgruppen psykiskt funktionshindrade under 2007. Syftet är att
genom kartläggningen beskriva behoven av stöd för de psykiskt funktionshindrade
så att beslut om rätt insatser kan tas för respektive individ
 Projektmedarbetarna initierar och eventuellt genomför insatser.
 Samordna utbildningar för personal inom Psykiatrin södra och
stadsdelsförvaltningarna med utgångspunkten att få en gemensam värdegrund för att
nå gemensamma mål.
Till projektet krävs följande bemanning
o En socialsekreterare
o

En halvtid arbetsterapeut

o

En halvtid mentalskötare

De medel som finns kvar från RUSS beräknas täcka kostnaderna för fortsättningen av
projektet under ett år.
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